
 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Ja i Moja pasja” edycja 3 

 

§ 1 
Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,  

z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła, zwane dalej Organizatorem.  

2. Konkurs jest realizowany na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, 

wągrowieckiego oraz złotowskiego.  

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu „Ja i Moja pasja” edycja 3 jest zaprezentowanie swojej pasji, rozpoznawanie mocnych stron 

własnej osobowości, umacnianie pewności siebie w aspekcie samorozwoju, kreowanie pozytywnego 

myślenia dotyczącego własnej osoby i przyszłości w aspekcie kształcenia całożyciowego. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatów 

wymienionych w §1 pkt 2. 

2. Czas trwania postępowania konkursowego: maj – czerwiec 2020 roku. 

§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu trwającego max. do 10 minut na temat swojej pasji.  

2. Film nagrany na płycie DVD musi zawierać wizerunek autora pracy, który prezentuje swoją pasję.  

§ 5 

Dodatkowe informacje 

1. Pracę konkursową wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu „Ja i Moja pasja” edycja 3, można 

przysyłać pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera do siedziby Centrum na 

adres: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21 (pok. 223),  

z dopiskiem na kopercie: Praca na konkurs  „Ja i Moja pasja” edycja 3;  do dnia 19.06.2020r., do godz. 15.30. 

2. Nośnik należy podpisać: Praca na konkurs „Ja i Moja pasja” edycja 3, imię i nazwisko autora pracy. 

3. Do pracy należy dołączyć  zgodę na wykorzystanie i udostępnienie wizerunku uwiecznionego w pracy 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z informacją dotyczącą Uczestnika Konkursu: nr tel. lub e-mail, adres 

zamieszkania. 



4. Biorąc udział w konkursie tym samym zgadzasz się na prezentację swojego wizerunku na naszym fanpage. 

5. Praca nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących 

przemoc. Nie może zawierać wulgaryzmów. Muszą to być własne opracowania, nigdzie wcześniej 

niepublikowane. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

 

§ 6 

Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pracownicy Centrum Wsparcia 

Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

• zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,  

• oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu,  

• atrakcyjność, wrażenia estetyczne. 

3. Komisja wyłoni laureatów konkursu za zajęcie I, II, III miejsca (opcjonalnie wyróżnienia), którym zostaną 

przyznane nagrody rzeczowe i dyplom. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie, ani wymianie na ich równowartość pieniężną.   

5. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.cwrkdiz.pila.pl do dnia 

26.06.2020r.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

7. Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się w dwojakiej formie do wyboru – odbiór osobisty w siedzibie 

Centrum w Pile po ustaniu pandemii lub drogą pocztową na wskazany przez uczestnika adres.  

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z uczestnictwem w konkursie dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz publikacji informacji 

stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).  

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  

i Zawodowego w Pile przy ul. Bydgoskiej 21. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się 

poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, telefonicznie pod numerem +48 67/ 307-

00-04 lub pisemnie na adres siedziby .  

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony 

danych, panią Hanną Watą, e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl.  

4. W związku z uczestnictwem w konkursie przetwarzane będą następujące dane osobowe:  

a) imię i nazwisko Uczestnika konkursu,  

b) nr tel. lub e-mail,  

c) adres zamieszkania.  

 



5. Wizerunek uczestników wydarzenia wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród, zarejestrowany w postaci 

nagrania wideo oraz zdjęć, będzie publikowany w Internecie – na stronie internetowej oraz na fanpage’u  

w serwisie Facebook Organizatora, a także na kanale Organizatora w serwisie YouTube oraz w celu 

udostępnienia, aby umożliwić publikację i realizację zadań statutowych Organizatora.  

6. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest niezbędność do realizacji tzw. 

przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do wywiązania się przez Organizatora z jego zadań 

określonych tym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

7. Każdemu Uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika oraz osobie obecnej w czasie wydarzenia 

wyłonienia zwycięzców i rozdania nagród przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, prawo do wezwania administratora do usunięcia danych, prawo do wezwania administratora 

do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego.  

8. Dane osobowe uczestników konkursu niebędących zwycięzcami przetwarzane będą przez okres trwania 

konkursu oraz operacyjny okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej niż 6 miesięcy. Dane zwycięzców 

konkursu będą przechowywane, dla celów dowodowych, przez okres 5 lat. Dane utrwalone w postaci 

materiału wideo oraz fotograficznego, które nie zostaną opublikowane, zostaną usunięte niezwłocznie, nie 

później niż w przeciągu 3 miesięcy.  

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.  

10. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Pile www.cwrkdiz.pila.pl.  

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego Regulamin.  

3. Organizator może odstąpić od przeprowadzenia konkursu bez podania przyczyn.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2020 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Ja i Moja pasja” edycja 3 

Zgoda na wykorzystanie i udostępnienie wizerunku 

Zaznacz odpowiednie pole: 

□ Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku  

□ Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym ……….……………………………………....................................................................   i zgadzam się  

                                                                                                   (PROSZĘ WPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)    

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego podopiecznego / podopiecznej utrwalonego za pomocą nagrania w dniu 

.............................., w konkursie „Ja i Moja pasja” edycja 3, przez upublicznienie w Internecie. Materiały te posłużą do promocji oraz 

realizacji zadań informacyjnych CWRKDiZ wynikających ze statutu. Zgodę tą wyrażam na rzecz CWRKDiZ w Pile z siedzibą w Pile przy 

ulicy Bydgoskiej 21.   

                                                                                                                                                                                             
…………………………………………………………….                                                                                                                               

(data, podpis)     
                                                                                                                                                                                                                            
Informacja na temat ochrony danych osobowych: 
                                    
Zawiadamiamy, że Państwa wizerunek stanowi informację chronioną prawem - tzw. dane osobowe (w rozumieniu art. 4 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), jak również chroniony jest jako element utworu (nagrania) przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. W związku z powyższym, prosimy zapoznać się z poniższą informacją: 

1.Państwa dobrowolna zgoda, której udzielenie odbywa się poprzez złożenie podpisu pod klauzulą umieszczoną powyżej, stanowi tzw. 

podstawę prawną (uzasadnienie), na której opiera się wykorzystanie Państwa wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz upublicznienie 

utworu (art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

2.Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Możecie Państwo również w każdej 

chwili uzyskać dostęp do zdjęć nagrania w celu dokonania oceny albo wystąpić o ich kopię na użytek własny. 

3.Informujemy, że administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  

i Zawodowego w Pile z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 21. 

4.Administrator powołał tzw. Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie wnioski związane z Państwa 

prywatnością. Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres iod@cwrkdiz.pila.pl. 

5.Administrator nie będzie korzystał z usług zewnętrznych podmiotów w celu zebrania lub obróbki materiału fotograficznego. 

6.Gotowy materiał foto i video zostanie udostępniony zainteresowanym podmiotom, takim jak szkoły, instytucje i organy administracji 

publicznej, inne CWRKDiZ, gazety oraz podobnym, w celu jego upublicznienia w możliwie wielu miejscach i zwiększenia jego zasięgu. 

7.Opublikowany materiał będzie dostępny w Internecie, na stronie administratora, jego kanale Youtube i fanpage’u na Facebooku , 

przez okres 5 lat. 

8.Poza wspomnianymi powyżej uprawnieniami, możecie Państwo także wezwać administratora do sprostowania danych, ich usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania oraz macie prawo do przeniesienia danych (wezwania administratora do przesłania kopii nagrania  do 

wskazanego przez Państwa podmiotu). 

9.Przysługuje Państwu również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, które służy  

w pierwszej kolejności do zabezpieczenia Państwa praw w przypadku, gdy Państwa szczególna sytuacja życiowa sprawia, że dalsza  

dostępność materiału w Internecie narusza Państwa prawa lub wolności. 

10.Możecie Państwo również zawiadomić organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznacie Państwo, że 

działania administratora są niezgodne z prawem. 

11.Informacje na Państwa temat nie są procesowane w sposób zautomatyzowany. 

12.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak Państwa zgody nie będzie się wiązał z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.  

Dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z Uczestnikiem konkursu „Ja i Moja pasja” edycja 3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nr tel. lub e-mail Uczestnika konkursu) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania Uczestnika konkursu) 

 
………………………..…………………………………………………… 

(data, podpis Uczestnika konkursu) 


